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De kamerthermostaat
die met u meevoelt
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Nefit/Bosch thermostaten

Voorzien van geavanceerde regelmethode
Nefit/Bosch thermostaten voelen met u mee door een geavanceerde regelmethode. Dat is één van
de uitvindingen van Nefit die ervoor zorgt dat de cv-ketel zuiniger én comfortabeler stookt. Er zijn acht
thermostaten in het programma met ieder zijn eigen unieke eigenschappen.
In tegenstelling tot gewone cv-ketels regelen Nefit-ketels de warmte in huis op basis van wat u voelt: de
temperatuur van de lucht. U voelt immers niet de temperatuur van het water. De cv-ketels hebben hiervoor
een scherp zintuig nodig: een Nefit/Bosch thermostaat.

Waarom kiezen voor een Nefit/Bosch thermostaat?
	De kamerthermostaat die met u meevoelt

	Uw cv-ketel stookt zuiniger en comfortabeler

	Modulerende regeling op basis van temperatuur van

	Energiebesparing en een aangenaam woonklimaat

de lucht

	Uitgebreide keuze in diverse thermostaten

	Geavanceerde regelmethode: een unieke uitvinding
van Nefit/Bosch

Modulerende regeling
Temperatuur van de ruimte. In de grafieken hiernaast
ziet u het verschil tussen de traditionele modulerende
regeling en Nefit/Bosch modulerende regeling. Gewone
HR-ketels (bovenste grafiek) regelen de warmte op basis
van de watertemperatuur van het cv-leidingsysteem. Maar
u voelt immers niet de watertemperatuur, maar de tempe-

Traditionele modulerende regeling op watertemperatuur
20 0C
150C
10 0C

ratuur van de ruimte.
Branderhoogte gedurende 24 uur

Zuinig en comfortabel. De Nefit/Bosch thermostaten
beschikken over een unieke uitvinding: een geavanceerde
regelmethode (onderste grafiek). Deze zorgt ervoor dat uw
cv-ketel nog zuiniger en comfortabeler stookt. Dat levert
zowel energiebesparing op als een aangenaam klimaat.
Dit is een uniek verschil met gewone cv-ketels. Nefit-ketels
regelen de warmte in huis op basis van wat u voelt: de
temperatuur van de lucht. De Nefit/Bosch thermostaat

Nefit/Bosch modulerende regeling op ruimtetemperatuur
20 0C
150C
10 0C

functioneert hierbij als scherp zintuig. Het is altijd vanzelf
behaaglijk in uw woning. Bovendien brandt de brander

Branderhoogte gedurende 24 uur

gemiddeld op een lagere stand. Hierdoor verbruikt u
minder gas.
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Gewenste temperatuur

Kamertemperatuur
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PRODUCTSPECIFICATIES MODULINE

EasyControl van Bosch

Nefit Easy

Modulerende regeling
Display weergave
CV-toestel
9000i
TopLine (II)
TrendLine (II)
BaseLine (II)
ProLine2)
ProLine NxT
SmartLine (Basic)2)
EcomLine2)
Economy2)
Cv-toestellen van andere merken
Temperatuur instellen
Handmatig
Klokprogramma
Cv
Zelflerende aanwarmvervroeging bij ruimteregeling
Zelflerende functie cv-klokprogramma
Eigen ww-programma
Ww volgt cv
Grafische weergave
Instelvrijheid (x) / temperatuurniveaus (aantal)
Automatische tijdomschakeling (zomer- en wintertijd)
Programmeerfuncties
Aanwezigheidsdetectie m.b.v. smartphone
Vakantiefunctie
Alle dagen-als-zondag functie
Vandaag-als-zondag functie
Morgen-als-zondag functie
Feestdagen-als-zondag
Openhaardfunctie bij ruimteregeling
Koppeling met IFTTT (ifttt.com)

x
Meerkleurig

x
Meerkleurig
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x
x
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Regelingtype
Ruimteregeling
Weersafhankelijke regeling
Grafische weergave stooklijn
Individuele ruimteregeling
Aansturing cv-groepen (met verschillende aanvoertemperaturen)
Warm water 4)
Mogelijkheid tot uitschakelen tapwatervoorziening gedurende de nacht
Mogelijkheid tot thermische desinfectie
Bediening
Interface
Programmeren met app (smartphone/tablet)
Bediening op afstand
Display verlicht
Vlamsymbool
Ambient light - toont bediening via app
Koppeling met Amazon Echo voor spraakbesturing
Overige functies
Smart Shower
Douche timer
Grafische indicatie gasgebruik (zowel voor cv en warm water)4)
Weergave cv-waterdruk
Weergave einde onderhoudsinterval
Weergave foutcode
Storingsmelding met e-mail naar installateur
Storingsmelding met pushbericht naar installateur
Service op afstand door installateur
Ingebouwde WiFi-module5)
ErP-klasse
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Druk/draaiknop

Druk/draaiknop

Druk/draaiknop
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M3000: 3%
M3000WA: 4%

3%
3%
4% bij WA-regeling
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5% i.c.m. 3 Smart Radiator
Thermostats

Incl. buitenvoeler voor weergave buitentemperatuur en weersafhankelijk regelen.
Geïnstalleerde Nefit producten, niet meer in het actuele Nefit leveringsprogramma.
3)
Met EasyControl Adapter ook geschikt voor OpenTherm cv-toestellen.
Kijk voor meer informatie op nefit.nl/easy of op bosch-easycontrol.com.
4)
Alleen i.c.m. Nefit cv-toestellen. Kijk voor meer informatie op nefit.nl/easy of op bosch-easycontrol.com.
1)
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Voor juiste werking is draadloze verbinding met internet via WiFi nodig.
Kijk voor meer informatie op nefit.nl/easy of op bosch-easycontrol.com.
Komt later beschikbaar.
7)
Alleen i.c.m. Smart Shower
5)

6)
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Nefit/Bosch thermostaten

Het Nefit/Bosch thermostatenprogramma biedt voor elke situatie een optimale regeling. Van eenvoudig tot geavanceerd. Zo zijn ModuLine 1010/2050 voor iedereen supereenvoudig te bedienen. ModuLine 3000 is programmeerbaar
met uitgebreide functies. Nefit Easy is de slimme, zelflerende thermostaat waarmee u uw cv-ketel op afstand bedient
via de handige app. Tenslotte EasyControl van Bosch: de internationale slimme thermostaat van Bosch, zelflerend en
klaar voor de toekomst.

Nefit ModuLine 1010

Nefit ModuLine 2050

Nefit ModuLine 3000

Nefit ModuLine 1010/2050

Nefit ModuLine 3000

	Met draaiknop instelbare

	Programmeerbare

kamerthermostaat
D
	 isplayinfo: temperatuur
en praktische meldingen
	ModuLine 2050: als
ModuLine 1010, eenvoudig dag/nacht programma
met backlight
	ModuLine 2050 met

klokthermostaat
	Met backlight en uit
gebreide functies

Nefit Easy

Nefit Easy

EasyControl van Bosch

EasyControl van Bosch

	Bediening op afstand,

	Bediening op afstand,

aanwezigheidsdetectie

aanwezigheidsdetectie

en inzicht via meer-

en inzicht via meerdere

dere smart devices

smart devices

	Extra groot display en vrij

	Zelflerend: optimaal

instelbare temperaturen

comfort én energie

individuele ruimteregeling

besparing

met Smart Radiator

	Weersafhankelijk regelen

Thermostats
	Klokprogramma’s voor

	ModuLine 3000 WA: als
ModuLine 3000, inclusief
buitenvoeler voor weer

zonder buitenvoeler

aparte buitenvoeler toont

gave buitentemperatuur

	Extra klokprogramma

de buitentemperatuur en

en weersafhankelijk

kan als weersafhankelijke

regelen

	Mogelijkheid voor

iedere ruimte (max. 24)
	Ambient light als
feedback van bediening

regeling worden toe

via app

gepast

	Weersafhankelijk regelen
zonder buitenvoeler

De thermostaten zijn specifiek ontworpen voor Nefit HR-ketels en zorgen dus voor optimaal
rendement. De EasyControl Adapter is een accessoire om Easy of EasyControl aan te kunnen
sluiten op oude Nefit cv-toestellen of OpenTherm cv-ketels van andere merken. In het overzicht
in deze brochure ziet u precies welke thermostaat bij welke Nefit HR-ketels past.

Nefit Consumenten Service
T. 0570 602 500
E. consument@nefit.nl
www.nefit.nl
Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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